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RESUMO 

Características hematológicas de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 

1887) submetidos a condições adversas e alimentados com colostro bovino 

Foram avaliadas as características hematológicas, mais especificamente a resposta 

dos elementos de proteção do sangue, de juvenis de pacu, espécie endêmica e neotropical, 

mantidos em condições adversas e alimentados com dietas contendo colostro bovino 

liofilizado.  Esta primeira secreção láctea, rica fonte de proteínas, moléculas 

biologicamente ativas e elementos antioxidantes, pode atuar positivamente no sistema de 

proteção dos animais. No experimento de estresse crônico, juvenis de pacu foram alocados 

em elevada densidade (50 kg peixe/m3) por 30 dias. No experimento de estresse agudo, os 

juvenis permaneceram por 15 dias em gaiolas de alimentação, sendo submetidos à baixa 

concentração de oxigênio (0,75 mg/L). Durante o período experimental, quatro dietas 

contendo 0, 10, 20 e 30% de colostro bovino liofilizado (CBL) (com 32% de proteína 

bruta), foram fornecidas duas vezes diariamente (considerando-se quadruplicatas para cada 

dieta). Antes do início e ao final de cada experimento, analisou-se para cada lote os 

parâmetros biométricos de biomassa e comprimento para obtenção de análises de 

desempenho. Oito juvenis para a situação experimental de adensamento, e dez juvenis para 

a de hipóxia, de cada tratamento, foram anestesiados com benzocaína e amostras de sangue 

foram coletadas do vaso caudal para análises hematológicas. Foram realizadas análises de 

eritrograma, leucograma (contagem total e diferencial de leucócitos), hematócrito e 

calculados os índices hematimétricos. As imunoglobulinas séricas dos juvenis de pacu 

foram quantificadas através do método de Turvação por Sulfato de Zinco (ZST), que foi 

padronizado para peixes no presente trabalho. Os juvenis de pacu foram distribuídos em 

um delineamento experimental inteiramente casualizado no experimento de estresse 

crônico, e para o de estresse agudo, em blocos, ambos com quatro tratamentos. Os dados 

foram submetidos à análise de variância, através do procedimento “General Linear Model” 

(PROC GLM) do programa estatístico SAS (1989). Para a avaliação de diferenças entre 

médias foram efetuados contrastes entre pares de médias utilizando-se o método de Tukey, 

onde foi considerada a probabilidade de 5% (P<0,05). Não foi observada influência do 

colostro bovino no desempenho e nas variáveis hematológicas analisadas em ambas 

situações experimentais, estresse crônico e agudo. Entretanto, para o experimento de 

estresse agudo, a inclusão de CBL na dieta dos pacus influenciou o número de células 

granulocíticas especiais, sendo que o grupo que recebeu 0% de CBL apresentou menor 

número de células que o grupo que recebeu 10% de CBL, assim como o número de 

monócitos, sendo que o grupo que recebeu 20% de CBL apresentou menor número de 

células que o grupo que recebeu 30% de CBL na dieta (P<0,05). Embora o colostro bovino 

não tenha influenciado as variáveis hematológicas analisadas, não houve efeito negativo à 

esta fonte de proteína heteróloga fornecida aos peixes, uma vez que o desempenho dos 

animais que receberam o composto na dieta foi semelhante aos animais que receberam dieta 

sem esta secreção láctea. Considerando os presentes resultados, o colostro bovino 

liofilizado, uma fonte rica de moléculas bioativas, não contribuiu para a proteção de juvenis 

de pacu sujeitos à alta densidade de estocagem e baixa oxigenação. 

Palavras-chave: Teleósteos; Secreção láctea; Índices hematimétricos; Desempenho; Hipóxia; 

Densidade populacional 
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ABSTRACT 

Hematological characteristics of pacu juveniles (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 

1887) submitted to high density storage and fed with bovine colostrum 

Hematological characteristics were evaluated, specifically the response of blood 

protection elements of juvenile pacu, endemic and neotropical species, kept under adverse 

conditions and fed diets containing lyophilized bovine colostrum. This first milk secretion, 

a rich protein source, biologically active molecules and antioxidant elements, can act 

positively in the animal protection system. In the chronic stress experiment, juvenile pacu 

were allocated at high density (50 kg fish/m3) for 30 days. In the acute stress experiment, 

the juveniles remained for 15 days in feed cages and were submitted to low oxygen 

concentration (0.75 mg/L). During the experimental period, four diets containing 0, 10, 20 

and 30% of lyophilized bovine colostrum (CBL) (with 32% crude protein) were given twice 

daily (considering quadruplicates for each diet). Before the beginning and the end of each 

experiment, the biometric parameters of biomass and length were analyzed in each batch 

for performance analyses. Eight juveniles for the experimental situation of densification 

and ten juveniles for hypoxia of each treatment were anesthetized with benzocaine and 

blood samples were collected from the caudal vein for the hematological analysis. 

Erythrogram, leukogram (total and differential counts of leukocytes), hematocrit and 

hematimetric indexes were performed. The serum immunoglobulins of the pacu juveniles 

were quantified by the Zinc Sulfate Turbid (ZST) method, which was standardized for fish 

in this study. Juveniles pacu were distributed in a completely randomized experimental 

design for cronic stress experiment, and for acute stress in randomized blocks, both with 

four treatments. Data were submitted to the “General Linear Model”procedure (PROC 

GLM) of the statistical program SAS (1989). For a mean-to-average assessment, contrasts 

were performed between pairs of means using the Tukey method, where a probability of 

5% (P <0.05) was considered No influence of bovine colostrum was observed on 

performance and hematological variables analyzed in both experimental situations, chronic 

and acute stress. However, for the experimental situation of acute stress, the addition of 

CBL to the diet of pacu influenced the number of special granulocytic cells, and the group 

that received 0% CBL presented lower number of cells than the group that received 10% 

CBL, as well as the number of monocytes. The group that received 20% of CBL presented 

lower number of monocytes than the group that received 30% of CBL in the diet (P <0.05). 

Although bovine colostrum did not influence the hematological variables analyzed, there 

was no negative effect on this source of heterologous protein supplied to the fish, since the 

performance of the animals that received the compound in the diet was similar to the 

animals that received diet without this milk secretion. Considering theresults, lyophilized 

bovine colostrum, a rich source of bioactive molecules, does not contribute to the protection 

of juvenile pacu subjected to high stocking density and low oxygenation.   

Keywords: Teleost; Milk secretion; Hematimetric indexes; Performance; Hypoxia; Population 

density 
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1. INTRODUÇÃO 

A contribuição da piscicultura para a produção mundial de pescados aumentou 

significativamente ao longo das últimas décadas. Em 2014, o setor produziu cerca de 49,8 

milhões de toneladas de peixe, fornecendo quase metade do total produzido pela indústria 

pesqueira neste ano (93,4 millhões de toneladas) (FAO, 2017). Neste contexto, a piscicultura é 

uma atividade que vem sendo bastante valorizada no Brasil, sendo que as condições hídricas e 

climáticas do país possibilitam a criação de diversas espécies de peixes (Valenti et al., 2000; 

Ostrensky et al., 2008). Entretanto, a piscicultura no país ainda apresenta resultados modestos 

de desenvolvimento, em razão dos processos de produção adotados e da falta de informações 

sobre as espécies nativas com potencial zootécnico. Assim, reveste-se de relevância o estudo e 

desenvolvimento de técnicas e alternativas que viabilizem a produção dessas espécies em larga 

escala, assim como, estudos sobre as características fisiológicas dos animais que permitam 

proporcionar higidez a essas espécies (Beerli et al., 2004).  

O pacu, espécie Characiforme endêmica e neotropical, além de possuir carne branca 

de excelente qualidade, apresenta atributos favoráveis para a criação em sistemas comerciais, 

como crescimento rápido, eficiente conversão alimentar, adaptabilidade aos ecossistemas 

artificiais e grande aceitação e valorização no mercado nacional. Em razão destas 

características, a espécie vem sendo cada vez mais produzida de forma intensiva (Jomori et al., 

2003; Sampaio-Oliveira et al., 2004; Crescêncio, 2005; Urbinati, 2005). 

Com a intensificação da produção das espécies com potencial para a piscicultura, os 

problemas de ordem sanitária se tornaram recorrentes. O frequente manejo e variações 

ambientais, além do adensamento populacional, podem provocar um estado de estresse crônico 

nos peixes, condição que pode romper o equilíbrio homeostático, afetando seu sistema imune e 

aumentando a susceptibilidade a enfermidades, sendo necessário o constante monitoramento 

das condições de higidez das espécies em criação (Colt, 1991; Tort et al., 1996; Schep et al, 

1999; Pavanelli et al., 2000; Davis, 2002; Ozório et al., 2004; Urbinati e Carneiro, 2004; Val et 

al., 2004). Neste sentido, o conhecimento das características hematológicas e imunológicas das 

espécies com potencial para criação desempenha importante papel, atuando como ferramenta 

de avaliação de defesas fisiológicas, permitindo ao pesquisador identificar as respostas dos 

peixes frente aos desafios de criação de forma eficaz (Ranzani-Paiva et al., 2013) e formular 

dietas que possam minimizar estes efeitos negativos causados pelo estresse.  
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Em seu habitat natural, os peixes estão em constante interação com o meio envolvente 

e, consequentemente, em contato com potenciais patógenos. Para proteção contra estes 

patógenos e para a manutenção da higidez, os peixes contam naturalmente com a ação de um 

sistema imunológico que os protege do ataque, invasão ou multiplicação de microrganismos 

nos tecidos (Ellis, 2001). As barreiras superficiais são os primeiros mecanismos de defesa dos 

peixes. O tegumento confere proteção física ao ataque e penetração de microrganismos e o 

muco presente nessa barreira, além de reter fisicamente estes possíveis invasores, confere 

proteção química, pois contém várias substâncias antibacterianas, como peptídeos 

antibacterianos, lisozimas, lectinas e proteases (Demers e Bayne, 1997).  

As barreiras superficiais nem sempre são suficientes para proteção contra o ataque de 

microrganismos e quando os invasores as ultrapassam e ganham acesso aos tecidos, são 

recebidos com uma variedade de defesas presentes no sangue (Endo et al., 1998; Magnadottir 

et al., 2005; Nonaka e Smith, 2000). O plasma sanguíneo contém vários fatores que agem 

inibindo o crescimento bacteriano, como transferrinas e anti-proteases, ou como bactericidas, 

como a lisozima (Nonaka e Smith, 2000; Zarkadis et al., 2002). Também apresenta defesas 

antivirais, caracterizadas pela ação de células citotóxicas não específicas em células infectadas 

por vírus, pela ação de lectinas e lisinas, que podem atacar a superfície destas células infectadas, 

e de interferons, que inibem a tradução do RNA viral (Robertsen, 1999). O sistema 

complemento, também presente no plasma sanguíneo atua na quimiotaxia, opsonisação e lise 

de células bacterianas. Além disso, quando seus componentes são ativados por constituintes 

bacterianos, por lectinas ou por proteínas C-reativas podem atuar na indução do fluxo e 

atividade de fagócitos (Fast et al., 2002; Holland e Lambris, 2002; Morgan et al., 2005). 

As células do sistema imune dos peixes são os glóbulos brancos circulantes, que 

possuem semelhanças morfológicas e funcionais com as dos mamíferos (Zelikoff, 1998). As 

respostas imunes iniciadas após a invasão de um microrganismo patogênico culminarão na 

fagocitose e em processos inflamatórios (Corbel, 1975), que serão auxiliados por células de 

defesa, tais como monócitos/macrófagos, heterófilos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos 

heterófilos e célula granulocítica especial (CGE) ou leucócito granular PAS-positivo (LG-PAS) 

(Secombes, 1997). Os peixes também apresentam células responsáveis pela coagulação 

sanguínea, os trombócitos, que protegem estes animais contra hemorragia. Estas células dos 

peixes são funcionalmente equivalentes às plaquetas dos mamíferos (Tavares-Dias e Moraes, 

2004), mas possuem, diferencialmente, função fagocitária direcionada à remoção de debris 
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celulares, além da habilidade de migração para o foco inflamatório (Matushima e Mariano, 

1996; Tavares-Dias et al., 2006b). 

Além das defesas inatas, os peixes também possuem a resposta imune adaptativa, 

caracterizada pela presença de imunoglobulinas (Igs), Complexo de Histocompatibilidade 

Principal (MHC) e linfócitos T e B (Secombes e Ellis, 2012). Os linfócitos são os leucócitos 

mais abundantes na corrente sanguínea dos peixes, sendo responsáveis pelo reconhecimento de 

antígenos e pela resposta imune adaptativa. Nos peixes podem ser encontrados linfócitos 

Natural Killers (NK), linfócitos T auxiliares (T helpers (Th)), linfócitos T citotóxicos (Tc), 

linfócitos T de memória, células T naïve e subpopulações de células B, sendo estas últimas 

responsáveis pela produção das imunoglobulinas e pela formação da memória imunológica 

(Kaattari, 1992; Miller et al., 1998; Scapigliati et al., 1999; Laing e Hansen, 2011). A 

imunoglobulina M (IgM), é a principal classe de imunoglobulina descrita em peixes, possui 

forma predominantemente tetrâmera, mas pode apresentar isoformas diferentes, como 

pentâmera, hexâmera e monômera (Tort el al., 1998). Recentemente, duas novas classes de 

imunoglobulinas foram descritas para alguns peixes teleósteos, a imunoglobulina D (IgD) 

(Edholm et al., 2010a) e a imunoglobulina T (IgT), também denominada como imunoglobulina 

Z (IgZ) (Danilova et al., 2005; Hansen et al., 2005), estando esta última relacionada com a 

imunidade intestinal (Zhang et al., 2010).  

O estresse representa uma condição causada por um estressor que pode determinar 

alterações na homeostase do animal, e a resposta fisiológica e comportamental à situação 

estressante é denominada resposta ao estresse (Chrousos e Gold, 1992; Iwama, 1998). Há dois 

tipos de estresse, o agudo e o crônico, que podem levar a diferentes respostas fisiológicas que 

permitirão ao animal superar a situação adversa. O estressa agudo gera respostas que causam 

um efeito extremamente imunossupressor, levando a grandes perdas por doenças. Já o estresse 

crônico, que acontece quando os animais são mantidos por um longo período de tempo em 

situações inadequadas, como pH incorreto, baixa oxigenação e superpopulação, pode levar à 

redução, ou até mesmo inibição do crescimento, falha reprodutiva e resistência reduzida a 

agentes patogênicos (Bonga, 1997; Iwama, 1998). A resposta ao estresse pode envolver 

modificações na composição do sangue e nos mecanismos imunológicos, como distúrbios 

osmóticos, aumento das concentrações de substrato energético, aumento da atividade de certas 

enzimas e diminuição de fatores imunes humorais (Bonga, 1997).  Além disso, o estresse 

também induz a mudanças no número e atividade das células sanguíneas. Com relação aos 

eritrócitos, o estresse leva a um aumento do hematócrito e do nível de hemoglobina e para os 
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leucócitos, uma diminuição do número de células, linfócitos e fagócitos, também podendo 

prejudicar a atividade destas células (Fletcher, 1975; Houston et al. 1996).  

A dieta, como verificado em várias espécies animais, também pode influenciar na 

produção de anticorpos e na quantidade sérica de elementos de defesa, como na quantidade de 

leucócitos, podendo alterar a capacidade do animal a resistir a doenças infecciosas (Alcorn et 

al., 2013; Blazer, 1991; Landolt, 1989). Muitas substâncias possuem influência sob o sistema 

imunológico e podem ser utilizadas como moduladores deste sistema (Harris e Bird, 2000). Nos 

últimos anos, o uso de antibióticos tem sido criticado em razão de seus impactos negativos 

sobre o ambiente, bem como aos peixes. Assim, várias substâncias têm sido utilizadas na 

piscicultura como tratamentos alternativos, aditivos ou suplementos alimentares com o objetivo 

de melhorar o desempenho e a sanidade dos animais. Dentre estas, pode-se citar os probióticos, 

prebióticos, imunomoduladores, imunonutrientes e imunoestimulantes, compostos conhecidos 

por diminuir a susceptibilidade dos animais às enfermidades (Verschuere et al. 2000; 

Nikoskelainen et al. 2001; Nayak, 2010).  

O colostro bovino é a primeira secreção láctea após o parto dos mamíferos e 

desempenha um papel importante na saúde do neonato. Além das imunoglobulinas, 

responsáveis pela proteção inicial de boa parte dos mamíferos, é uma rica fonte de proteínas, 

gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Apresenta grandes concentrações de fatores de 

crescimento, moléculas biologicamente ativas responsáveis pela promoção do crescimento e 

desenvolvimento do recém-nascido, bem como dos fatores antimicrobianos, que fornecem 

proteção contra infecções durante as primeiras semanas de vida (Brambell, 1957; Jeffcot, 1972; 

Campbell et al., 1977; Boudry & Thewis, 2009; Pandey et al. 2011). Em razão destas 

características, o colostro bovino tem sido utilizado como fonte imunológica e nutricional para 

várias espécies, como caprinos, ovinos, suínos, roedores e peixes (Huguet et al., 2006; Lima et 

al., 2009; Moretti et al., 2010a; Moretti et al., 2010b; Rodrigues et al., 2010; Bodammer et al., 

2011). Além disso, o colostro possui uma elevada capacidade antioxidante, uma vez que é rico 

em antioxidantes enzimáticos, como lactoperoxidase, catalase, superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase, e não enzimáticos, como vitamina A, C, E, lactoferrina, selênio, cobre, 

zinco, cisteína, entre outros. Vale ressaltar que esses elementos antioxidantes atuam na 

imunidade do animal, através da proteção das células imunes contra danos oxidativos, 

melhorando a eficiência funcional dessas células (Pandey, 2011). Autores trabalhando com a 

adição de lactoferrina bovina na dieta de peixes obtiveram significativo aumento na resistência 
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ao estresse, uma vez que a substância melhorou a atividade de fagócitos (Sakai et al., 1993; 

Kakuta et al. 1998). 

Nesta perspectiva, o colostro bovino, sendo uma rica fonte de moléculas 

biologicamente ativas, quando adicionado na dieta de peixes pode influenciar positivamente na 

resistência destes animais ao estresse, podendo aumentar sua capacidade imune. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta dos elementos de proteção do sangue em juvenis 

de pacu, mantidos em elevada densidade de estocagem e sob condição de baixa oxigenação, 

condições promotoras de estresse, alimentados com dietas contendo colostro bovino liofilizado. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Experimentos de Campo 

2.1.1. Experimento de Estresse Crônico - Elevada Densidade de Estocagem 

Juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) condicionados a aceitar 

alimentação artificial, foram estocados por 30 dias em elevada densidade (50 kg peixe/m3), 

segundo Merloza e Souza (1988). Durante todo o período experimental, quatro dietas contendo 

0, 10, 20 e 30% de colostro bovino liofilizado (CBL) (com 32% de proteína bruta), foram 

fornecidas duas vezes (8:00, 16:00) diariamente (considerando-se quadruplicatas para cada 

dieta). Os juvenis permaneceram em gaiolas de alimentação, constituídas de tanques de plástico 

retangulares com volume de 32 litros, dotados de fluxo de água e aeração contínuos em sistema 

de circulação fechada, em condições controladas de temperatura e luminosidade (24± 1°C e 

fotoperíodo de 12 horas). Os parâmetros de qualidade da água foram monitorados 

constantemente e mantiveram-se adequados: pH (8,4±0,3) e porcentagem de oxigênio 

dissolvido na água (57,3±,7,4%). Antes do início do experimento e após 30 dias de período 

experimental, analisou-se para cada lote os parâmetros biométricos de biomassa e comprimento 

para obtenção de análises de desempenho. Os seguintes parâmetros de desempenho foram 

considerados: 

 Ganho de peso (GP) (g) 

GP=  biomassa final (g) - biomassa inicial (g) 

 Ganho de Peso Relativo (GPR) (%) 

GPR= 
biomassa final (g) - biomassa inicial (g)

biomassa inicial (g)
 x 100 

 Taxa de Crescimento Específico (TCE) 

TCE= 
ln biomassa final (g) - ln biomassa inicial (g)

dias experimento
 x 100 

 Conversão Alimentar (kg∙kg-1) (CA) 

CA= 
ingestão

ganho de peso
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 Sobrevivência (%) (S) 

S= 
nº de animais final

n° de animais inicial
x100 

 

Aos 30 dias de período experimental, os juvenis foram submetidos à restrição 

alimentar por um período anterior de 24 horas e oito juvenis de cada tratamento foram 

selecionados e anestesiados com benzocaína (1g/20L de água). Amostras de sangue foram 

coletadas do vaso caudal, para posteriores análises hematológicas. Todos os procedimentos 

realizados durante o projeto de pesquisa foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais – CEUA da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), 

protocolo n° 2015-13. 

 

2.1.2. Experimento de Estresse Agudo - Baixa Oxigenação  

Juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) foram estocados por 15 

dias em gaiolas de plástico retangulares com volume de 40 litros, contidos em cinco tanques 

com 1000 litros cada. Cada tanque era constituído de quatro gaiolas com seis animais cada, 

cada uma recebendo um dos quatro tratamentos (0, 10, 20 e 30% de CBL), que foram fornecidos 

duas vezes (8:00, 16:00) diariamente. Cada tanque constituía, assim, um bloco aleatório. Os 

parâmetros de qualidade da água foram monitorados constantemente e mantiveram-se 

adequados: pH (8,1±0,3) e porcentagem de oxigênio dissolvido na água (63,8±10,7%). Antes 

do início do experimento e após 15 dias de período experimental, analisou-se para cada lote os 

parâmetros biométricos de biomassa e comprimento para obtenção de análises de desempenho. 

Os seguintes parâmetros de desempenho foram considerados: 

 Ganho de peso (GP) (g) 

GP=  biomassa final (g) - biomassa inicial (g) 

 Ganho de peso relativo (GPR) (%) 

GPR= 
biomassa final (g) - biomassa inicial (g)

biomassa inicial (g)
 x 100 
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 Taxa de Crescimento Específico (TCE) 

TCE= 
ln biomassa final (g) - ln biomassa inicial (g)

dias experimento
 x 100 

 Conversão Alimentar (kg∙kg-1) (CA) 

CA= 
ingestão

ganho de peso
 

 Sobrevivência (%) (S) 

S= 
nº de animais final

n° de animais inicial
x 100 

 

Aos 15 dias de período experimental, os juvenis foram submetidos à restrição 

alimentar por um período de 24 horas. O teor de oxigênio dissolvido na água foi reduzido 

gradualmente até o valor de 0,75 mg/L d’água, momento em que foi observado o 

“boquejamento” dos juvenis, comportamento que demonstra deficiência fisiológica de 

oxigenação. Após o período de uma hora, dez juvenis de cada tratamento, foram anestesiados 

com benzocaína (1g/20L de água) e amostras de sangue foram coletadas do vaso caudal para 

posteriores análises laboratoriais. Todos os procedimentos realizados durante o projeto de 

pesquisa foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), protocolo n° 2016-08.  

 

2.1.3. Dietas experimentais 

Quatro dietas experimentais isonitrogenadas (32% de proteína bruta) e isoenergéticas 

(4.000 kcal kg-1) foram formuladas utilizando 0, 10, 20 e 30% de colostro bovino liofilizado 

(CBL). Para o cálculo das dietas utilizou-se a “planilha de formulação de rações para tilápia do 

nilo” segundo Pezzato e Silva (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Campus de 

Botucatu – UNESP) (Tabela 2). O colostro bovino foi coletado, homogeneizado, congelado a -

20°C e, então, liofilizado no Laboratório de Bioquímica e Análise Experimental, Departamento 

de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN), ESALQ/USP. O produto obtido foi 

armazenado a -20°C até inclusão nas dietas. A composição bromatológica do colostro foi 

determinada para a formulação das rações (Tabela 1). 
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Tabela 1. Composição bromatológica do colostro bovino. 

  Matéria Original Matéria Seca 

Matéria Seca (%) 91,02 - 

Proteína (%) 31,28 34,36 

Extrato Etéreo (%) 5,59 6,14 

Fibra Bruta (%) 0,77 0,85 

Energia Bruta (caloria/g) 4.025 4.422,11 
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Tabela 2. Composição das dietas contendo 0, 10, 20 e 30% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: 10% CBL = ração contendo 0% de colostro bovino liofilizado; 10% CBL = ração contendo 10% 

de colostro bovino liofilizado; 20% CBL = ração contendo 20% de colostro bovino liofilizado; 30% 

CBL = ração contendo 30% de colostro bovino liofilizado. ²Guabi Nutrição Animal, Campinas, SP, 

suplementação de Premix vitamínico mineral por quilograma de ração: 2.500.000 UI de vitamina A; 

600.000 UI de vitamina D3; 37.500 UI de vitamina E; 3.750 mg de vitamina K3; 50.000 mg de vitamina 

C; 4.000 mg de vitamina B1; 4.000 mg de vitamina B2; 4.000 mg de vitamina B6; 4.000 mcg de vitamina 

B12; 12.000 mg de pantetonato de cálcio; 15 mg de biotina; 1.250 mg de ácido fólico; 22.500 mg de 

niacina; 2.500 mg de cobre; 12.500 mg de zinco; 375 mg de iodo; 87,5 mg de selênio; 125 mg de cobalto; 

12.500 mg de manganês; 15.000 mg de ferro; 15.000 mg de BHT;  

 

  

Ingredientes (%) 

  

Dieta1 

0%CBL 10%CBL 20%CBL 30%CBL 

Albumina 20,2 18,35 12 5,82 

Gelatina 15 9,47 7,9 6 

Colostro - 10 20 30 

Amido 46,58 45,65 43,5 42,5 

Óleo de soja 8 5,3 3,7 1,4 

Fosfato bicálcico 4 3,17 4,75 5,94 

Celulose 6 6,9 6,9 7 

Triptofano - 0,04 0,13 0,22 

BHT 0,02 0,02 0,02 0,02 

Vitamina C 0 0 0 0 

Premix vit/min2 1 1 1 1 

NaCl 0,1 0,1 0,1 0,1 

Informações Nutricionais         

Matéria seca (%) 82 85 87 90 

Energia bruta (kcal kg-1) 3.967 3.974 4.010 4.019 

Proteína bruta (%) 32 32 32 32 

Fibra bruta (%) 5 5 5 5 

Extrato etéreo (%) 8 6 6 5 
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2.2. Análises hematológicas  

O perfil hematológico dos juvenis de pacu, para ambas as situações experimentais, foi 

feito através de punção do vaso caudal utilizando seringas plásticas descartáveis de 3 mL 

previamente umedecidas com solução de ácido etilenodiaminotetraacético dissódico 

(Na2EDTA) (3%). Foram avaliados os índices hematimétricos absolutos e suas variáveis, 

contagem diferencial de leucócitos, contagem total de leucócitos e trombócitos e dosagem das 

imunoglobulinas séricas. Todas as análises relacionadas à hematologia seguiram procedimentos 

descritos por Ranzani-Paiva et al. (2013), exceto para a dosagem de imunoglobulinas séricas. 

 

2.2.1. Eritrograma 

Alíquotas de sangue foram diluídas em tubos de ensaio na proporção 0,01 mL de 

sangue para 2,0 mL de solução formol citrato de sódio (1:200). A contagem de células 

vermelhas foi feita em câmara de Neubauer em microscópio óptico. O resultado foi expresso 

em número de eritrócitos/µL. 

 

2.2.1.1. Hematócrito  

Para determinação do valor de hematócrito, amostras sanguíneas foram 

homogeneizadas e introduzidas em capilares para micro-hematócrito, onde uma das 

extremidades do capilar foi selada. Os capilares foram centrifugados em centrífuga de 

microhematócrito e a leitura foi feita com auxílio de tabela de microhematócrito e expressa 

como porcentagem de células vermelhas em relação ao sangue total. 

 

2.2.1.2. Estimativa da Hemoglobina 

A taxa de hemoglobina (Hb) foi determinada utilizando-se o kit comercial “Labtest”, 

através do método de cianeto de hemiglobina (HiCN), um sistema de reação colorimétrica de 

ponto final, onde a leitura foi feita em espetrofotômetro ajustado para 540 nm. O resultado foi 

expresso em g dL-1.  
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2.2.1.3. Índices Hematimétricos 

As variáveis hematimétricas como volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) foram 

determinadas segundo Wintrobe (1934) através dos seguintes cálculos: 

VCM =
Htc x 10

Eri
 

HCM (pg) =
Hb x 10

Eri
 

CHCM(g dL
-1

) =
Hb x 100

Hct
 

Sendo que: Htc = hematócrito; Eri = número total de eritrócitos; Hb = hemoglobina 

 

2.2.2. Leucograma e Trombograma  

A contagem total dos leucócitos e trombócitos foi realizada a partir de lâminas com 

extensões sanguíneas de cada animal, que foram secas ao ar e submetidas à coloração pelo 

método de Rosenfeld (1947) modificado, segundo Tavares-Dias e Moraes (2003), composto 

por eosina azul de metileno segundo May-Grunwald, eosina azul de metileno segundo Giemsa, 

eosina azul de metileno segundo Wrigth e metanol. As lâminas foram posteriomente analisadas 

em microscópio de luz e a contagem das células foi feita por método indireto a partir da seguinte 

fórmula (Martins et al., 2004): 

 

Leucócitos (por µL)=
n° leucócitos x n° total de eritrócitos (por µL)

2000 eritrócitos contados na extensão sanguínea
 

Trombócitos (por µL)=
n° trombócitos x n° total de eritrócitos (por µL)

2000 eritrócitos contados na extensão sanguínea
 

 

A contagem diferencial das células de defesa foi realizada a partir das extensões 

sanguíneas de cada animal. Foram contadas 200 células para cada animal e o resultado foi 

expresso em porcentagem de cada tipo celular (linfócito, neutrófilo, monócito, eosinófilo e 
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célula granulocítica especial). Foi calculado o número absoluto de cada tipo celular com relação 

ao número total de leucócitos, que foi expresso em quantidade de células por µL de sangue. 

2.2.3. Dosagem das imunoglobulinas séricas 

Exploratoriamente, de forma inédita, as imunoglobulinas séricas foram estimadas 

através do método de Turvação por Sulfato de Zinco (ZST) (McEwan et al., 1970). Trata-se de 

um método que avalia a concentração de imunoglobulinas, macromoléculas de elevado peso 

molecular, através da leitura espectrofotométrica da turvação resultante da reação das 

imunoglobulinas com o sulfato de zinco. Para a realização desta técnica são adicionados 100 

µL de soro das amostras em 6 mL de sulfato de zinco 0,02% (ZnSO4·7H2O). Essa solução é, 

então, homogeneizada e, após 60 minutos de incubação, feita leitura em espectrofotômetro com 

comprimento de onda ajustado para 660 nm. As leituras obtidas da absorbância são 

transformadas em unidades ZST multiplicando-se o valor obtido por 100.  

Este método de avaliação de imunoglobulinas séricas foi anteriormente utilizado por 

nosso grupo em estudos com bovinos (Machado-Neto et al., 1989) e caprinos (Lima et al., 

2009), mostrando-se bastante consistente. A correlação entre imunoglobulinas séricas e os 

valores ZST definida anteriormente foi de 1 unidade ZST para 1 mg/mL de imunoglobulina.  

 

2.3. Análise Estatística 

Para o experimento de estresse crônico, os juvenis de pacu foram distribuídos em um 

delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos. Para o 

experimento de estresse agudo, os juvenis de pacu foram distribuídos em um delineamento 

experimental inteiramente casualizado em blocos. Todos os dados foram submetidos à análise 

de variância, através do procedimento “General Linear Model” (PROC GLM) do programa 

estatístico SAS (1989). Para a avaliação de diferenças entre médias foram efetuados contrastes 

entre pares de médias utilizando-se o método de Tukey. Para todas as análises foi considerada 

a probabilidade de 5% (P<0,05). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Experimento de Estresse Crônico – Elevada Densidade de Estocagem 

3.1.1. Parâmetros Zootécnicos 

Os parâmetros de desempenho para os juvenis de pacu mantidos em elevada densidade 

de estocagem (50 kg/m3) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

liofilizado no período experimental estão apresentados na Tabela 3. Não houve diferença entre 

as dietas para os parâmetros de desempenho analisados (P>0,05). 

   

Tabela 3. Parâmetros de desempenho de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados com 

0, 10, 20 e 30% de colostro bovino liofilizado e adensados a 50 kg/m3(média±desvio padrão). 

Desempenho 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Biomassa inicial (g) 1.604 ± 29 1.624 ± 21 1.604 ± 15 1.604 ± 39 N.S. 

Biomassa final (g) 1.773 ± 52 1.783 ± 59 1.806 ± 42 1.785 ± 55 N.S. 

Ganho de peso (g) 169 ± 46 159 ± 51 201 ± 49 181 ± 26 N.S. 

Ganho de peso relativo (%) 11 ± 3 10 ± 3 13 ± 3 11 ± 2 N.S. 

Consumo total (g) 533 ±46 547 ± 60 538± 66 554 ± 54 N.S. 

Conversão alimentar (CA) 3 ± 1 4 ± 1 3 ± 0,4 3 ± 0,2 N.S. 

Taxa de crescimento específico (TCE) (%) 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 N.S. 

Sobrevivência (S) (%) 100 100 100 100   

OBS.: 10%CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S. = P>0,05. 

 

 

3.1.2. Parâmetros hematológicos 

3.1.2.1. Eritrograma, hematócrito e estimativa de hemoglobina  
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O número total de eritrócitos, o percentual de hematócrito e a taxa de hemoglobina 

(g/dL) observados para os juvenis de pacu mantidos sob elevada densidade de estocagem e 

alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

está representado na Tabela 4. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos para o teste de Tukey (P>0,05). 

 

Tabela 4. Número total de eritrócitos (106/µL), percentual de hematócrito (%) e taxa de hemoglobina 

(g/dL) dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 

30% de colostro bovino liofilizado e adensados a 50 kg/m3(média ± desvio padrão).  

Variável Analisada 
Dieta1 

P 

0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Eritrócitos (106/µL) 1,8±0,2  1,9±0,1  1,8±0,2  1,9±0,2  N.S. 

Hematócrito (%) 31,4±2,5  33,4±0,7  33±1,4  32,9±2,5  N.S.  

Hemoglobina (g/dL) 7,8±0,5  7,7±0,2 7,7±0,4  7,4±0,2  N.S. 

OBS.: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo para o teste de Tukey (P>0,05). 

 

3.1.2.2. Índices hematimétricos 

Os valores dos índices hematimétricos observados para os juvenis de pacu mantidos 

sob elevada densidade de estocagem (50 kg/m3) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 

ou 30% de colostro bovino estão representados na Tabela 5. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre os tratamentos (P>0,05). 
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Tabela 5. Índices hematimétricos: volume vorpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) dos juvenis de pacu (Piaractus 

mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e 

adensados a 50 kg/m3 (média ± desvio padrão) 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

VCM (ƒL) 173,8±13,4  170,2±8,5  180,0±17,3  175,5±9,3  N.S. 

HCM (pg/cel) 43,3±4,5  39,2±3,1  42,0±5,0  40,0±6,0  N.S. 

CHCM (g/dL) 24,8±1,3  23,0±1,1  23,3±0,7  20,6±6,0  N.S. 

OBS.: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo para o teste de Tukey (P>0,05). 

 

3.1.2.3. Leucograma 

O número total de leucócitos, linfócitos, neutrófilos, monócitos, células granulocíticas 

especiais (CGEs) e eosinófilos dos juvenis de pacu mantidos sob elevada densidade de 

estocagem (50 kg/m³) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

está representado na Tabela 6. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos 

(P>0,05). 
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Tabela 6. Número total de leucócitos, linfócitos, monócitos, neutrófilos, células granulocíticas 

especiais (CGEs) e eosinófilos por microlitro dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) 

alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e adensados a 50 kg/m3 

(média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Leucócitos/µL (x10³) 2,5±0,9  3,4±0,1  2,6±0,1  4,0±0,3  N.S. 

Linfócitos/µL 496±246  602±176 991±656  850±218  N.S. 

Monócitos/µL 621±313  598±293 864±280  1.154±617  N.S. 

Neutrófilos/µL 1.858±1.181  1.515±895 1.298±460  1.538±1.364  N.S. 

CGE/µL 304±115  184±97 338±246  209±117  N.S. 

Eosinófilos/µL 9±11  2±8 2±4  5±10  N.S. 

OBS.: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; números seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente 

(P>0,05); N.S.= não significativo para o teste de Tukey (P>0,05). 

 

3.1.2.4. Trombograma 

O número total de trombócitos dos juvenis de pacu mantidos sob elevada densidade 

de estocagem e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino está 

representado na Tabela 7. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para 

o teste de Tukey (P>0,05). 
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Tabela 7. Número total de trombócitos dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados 

com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e adensados a 50 kg/m3 (média ± 

desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Trombócitos/µL (x10³) 27,6±6,2  43,0±10,5  31,0±7,3  28,6±14,2  N.S. 

OBS: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CB; N.S.= não significativo para o teste de Tukey (P>0,05). 

3.1.2.5. Imunoglobulinas séricas 

O valor ZST correspondente à quantidade de imunoglobulinas séricas dos juvenis de 

pacu mantidos sob elevada densidade de estocagem e alimentados com dietas contendo 0, 10, 

20 ou 30% de colostro bovino está representado na Tabela 8. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre os tratamentos (P>0,05). 

 

Tabela 8. Valor ZST correspondente à quantidade de imunoglobulinas séricas dos juvenis de pacu 

(Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

liofilizado e adensados a 50 kg/m3 (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Valor ZST 14,3±2,3  16,2±2,3  13,5±4,9  13,5±1,5  N.S. 

OBS: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo (P>0,05). 

 

 

3.2. Experimento de Estresse Agudo - Baixa Oxigenação 

3.2.1. Parâmetros Zootécnicos 



30 

Os parâmetros de desempenho para os peixes alimentados com dietas contendo 0, 10, 

20 ou 30% de colostro bovino liofilizado estão apresentados na Tabela 9. Houve diferença 

significativa entre os tratamentos quanto ao parâmetro consumo alimentar (P<0,05), sendo que 

o grupo que recebeu dieta contendo 10% de colostro bovino liofilizado (CBL) apresentou 

menor consumo em relação ao grupo que recebeu 20% de CBL na dieta. Para os demais 

parâmetros analisados, não houve diferença significativa (P>0,05).  

  

Tabela 9. Parâmetros de desempenho de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados com 

dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e mantidos sob baixa oxigenação (0,75 

mg/L) (média ± desvio padrão). 

Desempenho 

Dieta1 

P 

0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Biomassa inicial (g) 698 ± 42 718 ± 44 787 ± 80 773 ± 36 N.S. 

Biomassa final (g) 748 ± 51 774 ± 49 854 ± 87 848 ± 19 N.S. 

Ganho de peso (g) 50 ± 13 56 ± 22 64 ± 16 75 ± 28 N.S. 

Ganho de peso relativo (%) 7,1 ± 1,6 7,8 ± 3,1 8,2 ± 1,8 9,9 ± 3,9 N.S. 

Consumo total (g) 96 ± 34ab 85 ± 42b 123 ± 13a 105 ± 35ab * 

Conversão alimentar (CA) 2,1 ± 1,2 1,7 ± 0,8 2,0 ± 0,5 1,7 ± 1,1 N.S. 

Taxa de crescimento específico 

(TCE) (%) 0,26 ± 0,06 0,28 ± 0,1 0,29 ± 0,06 0,35 ± 0,13 N.S. 

Sobrevivência (S) (%) 100 100 100 100   

OBS.: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; médias seguidas de letras diferentes são estatisticamente 

diferentes (P<0,05); * = P<0,05; N.S. = P>0,05. 

 

 

3.2.2. Parâmetros Hematológicos 

3.2.2.1. Eritrograma, hematócrito e estimativa da hemoglobina 
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O número total de eritrócitos, o percentual de hematócrito e a taxa de hemoglobina 

(g/dL) observados para os juvenis de pacu mantidos sob condição de baixa oxigenação (0,75 

mg/L) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de inclusão de colostro bovino 

liofilizado está representado na Tabela 10. Não foram observadas diferenças significativas entre 

os tratamentos (P>0,05). 

 

Tabela 10. Número total de eritrócitos (106/µL), percentual de hematócrito (%) e taxa de hemoglobina 

dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de 

colostro bovino liofilizado e mantidos sob baixa oxigenação (0,75mg/L) (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 

0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Eritrócitos (106/µL) 1,4±0,4  1,5±0,6  1,1±0,5  1,6±0,2  N.S. 

Hematócrito (%) 27,2±9,0  27,2±11,2  25,3±8,0  31,6±1,7  N.S. 

Hemoglobina (g/dL) 6,6±0,9  7,6±1,1  6,2±1,6  7,4±1,1  N.S. 

OBS.: ¹0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo (P>0,05). 

 

3.2.2.2. Índices hematimétricos 

Os valores dos índices hematimétricos observados para os juvenis de pacu mantidos 

sob condição de baixa oxigenação (0,75 mg/L) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 

30% de colostro bovino estão representados na Tabela 11. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre os tratamentos (P>0,05). 
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Tabela 11. Índices hematimétricos: volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular 

média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) dos juvenis de pacu 

(Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

liofilizado e mantidos sob baixa oxigenação (0,75 mg/L) (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

VCM (ƒL) 191,5±25,4  179,1±31,2  262,0±99,3  201,9±24,0  N.S. 

HCM (pg/cel) 49,5±11,5  62,7±37,8  69,5±38,3  46,9±3,6  N.S. 

CHCM (g/dL) 26,9±9,6  38,4±26,6  29,6±14,4  23,4±3,4  N.S. 

OBS.: 0% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo (P>0,05). 

 

3.2.2.3. Leucograma 

O número total de leucócitos, linfócitos, neutrófilos, monócitos, células granulocíticas 

especiais (CGEs) e eosinófilos dos juvenis de pacu mantidos sob condição de baixa oxigenação 

(0,75 mg/L) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino estão 

representados na Tabela 12. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos 

(P>0,05). 
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Tabela 12. Número total de leucócitos (µL (x10³)), linfócitos, monócitos, neutrófilos, células 

granulocíticas especiais (CGEs) e eosinófilos dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) 

alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e mantidos sob baixa 

oxigenação (0,75 mg/L) (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 
Dieta1 

P 
0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Leucócitos/µL 

(x10³) 
2,8±0,8 ab  3,2±1,5 ab 1,9±1,0 b 3,7±1,3 a * 

Linfócitos/µL 462±406 a 742±471 a 400±314 a 576±521 a N.S. 

Monócitos/µL 433±108 ab 451±188 ab 308±229 b 809±425 a * 

Neutrófilos/µL 1.484±1.100 a 1.396±840 a 902±578 a 1.931±860 a N.S. 

CGE/µL 365±107 ab 595±367 a 271±110 b 391±141 ab * 

Eosinófilos/µL 13±10 a 10±6 a 8±5 a 12±16 a N.S. 

OBS.: 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente 

(P<0,05); * = significativo (P<0,05); N.S.= não significativo (P>0,05);  

 

3.2.2.4. Trombograma 

O número total de trombócitos dos juvenis de pacu mantidos sob condição de baixa 

oxigenação (0,75mg/L) e alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

está representado na Tabela 13. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos 

para o teste de Tukey (P>0,05). 
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Tabela 13. Número total de trombócitos (µL (x103) dos juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) 

alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino liofilizado e mantidos sob baixa 

oxigenação (0,75 mg/L) (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 

Dieta1 
P 

 0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Trombócitos/µL (x10³) 23,6±7,3 22,8±13,4  20,3±14,9 20,1±0,6  N.S. 

OBS.: 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo (P>0,05). 

 

3.2.2.5. Imunoglobulinas séricas 

O valor ZST correspondente à quantidade de imunoglobulinas séricas dos juvenis de 

pacu mantidos sob condição de baixa oxigenação (0,75mg/L) e alimentados com dietas 

contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino está representado na Tabela 14. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos (P>0,05). 

 

Tabela 14. Valor ZST correspondente à quantidade de imunoglobulinas séricas dos juvenis de pacu 

(Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo 0, 10, 20 ou 30% de colostro bovino 

liofilizado e mantidos sob baixa oxigenação (0,75mg/L) (média ± desvio padrão). 

Variável Analisada 

Dieta1 
P 

 0% CBL 10% CBL 20% CBL 30% CBL 

Valor ZST 11,1±1,3  11,1±1,4  12,9±2,4  10,6±4,1  N.S. 

OBS.: 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 0% de inclusão de colostro bovino liofilizado 

(CBL); 10% CBL = juvenis alimentados com dieta contendo 10% de inclusão de CBL; 20% CBL = 

juvenis alimentados com dieta contendo 20% de inclusão de CBL; 30% CBL = juvenis alimentados com 

dieta contendo 30% de inclusão de CBL; N.S.= não significativo (P>0,05). 
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4. DISCUSSÃO 

O status nutricional dos peixes, além dos fatores genéticos e ambientais, pode ser 

considerado o aspecto que mais influencia a resposta imune, modulando a resistência à 

infecção. Os imunoestimulantes dietéticos podem ajudar na defesa contra infecções, no entanto, 

há muito a se conhecer sobre o período de tratamento, dose ideal e via de administração em 

várias espécies de peixes (Mulero et al., 1998; Sink e Lochmann, 2014). Alguns componentes 

encontrados no colostro bovino podem atuar como imunoestimulantes, uma vez que trabalhos 

demonstram a ação em nível sérico de componentes encontrados no colostro bovino atuando 

na diminuição dos efeitos negativos do estresse (Sakai et al., 1993; Kakuta et al, 1998). A 

administração oral de lactoferrina bovina para carpas e truta arco-íris mantidas em condições 

ambientais estressantes, tais como hipóxia e infecção bacteriana, levou à diminuição dos níveis 

de glicose, cortisol, catecolaminas e do hematócrito além de maior atividade fagocítica em 

relação aos animais que não receberam o composto na dieta, resultando em significativa 

diminuição dos efeitos negativos do estresse a esses animais (Kakuta et al, 1998; Sakai et al., 

1993). Além disso, os fatores antioxidantes presentes no colostro bovino podem atuar na 

diminuição dos efeitos oxidativos causados pelo estresse. As vitaminas C e E são um desses 

fatores encontrados no colostro que são muito estudados quanto à sua eficácia na melhora do 

sistema imune. Quando administradas em altas doses a diferentes espécies de peixes, resultaram 

em significativa melhora na imunidade, através do aumento da atividade fagocítica, do sistema 

complemento, de macrófagos e melhorando o burst oxidativo das células de defesa (Anbarasu 

e Chandran, 2001; Gabaudan e Verlhac, 2001; Ortuño et al., 2001; Ortuño et al, 2003; Ai et al., 

2004; Chen et al., 2004; Lin e Shiau, 2004; Belo et al., 2005; Lin e Shiau, 2005; Ai et al., 2006; 

Azad et al., 2007; Misra et al., 2007). 

 No presente estudo, não foi observada ação da presença de colostro sobre os 

elementos séricos avaliados para os juvenis de pacu que receberam o composto na dieta.  Por 

outro lado, trabalhos demonstram a ação tópica dos componentes do colostro bovino no trato 

gastrintestinal de algumas espécies como caprinos, ovinos e também em peixes (Rodrigues et 

al., 2010; Moretti et al., 2010b; Moretti et al., 2012b; Machado-Neto et al., 2013; Nordi et al., 

2013; Moretti et al., 2014a; Moretti et al, 2014b). Nesta perspectiva, sugere-se que os elementos 

do colostro bovino podem não chegar intactos na corrente sanguínea destes animais, 

inviabilizando seus efeitos séricos, ou a concentração de moléculas bioativas não foi 

disponibilizada em concentração suficiente.  Sado et al. (2013), trabalhando com diferentes 



36 

níveis de suplementação de vitamina E na dieta de pacus (25, 50, 150, 300 e 600 mg/kg de 

dieta), um dos compostos antioxidantes presentes no colostro bovino, não observaram 

diferenças no número total de células de defesa e na contagem diferencial de leucócitos, assim 

como no presente trabalho. Kiron et al. (2004), trabalhando com inclusão de 1000 mg/kg desta 

vitamina na dieta de truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) também não observaram diferenças 

nas variáveis séricas analisadas, quando comparados com os animais que não receberam o 

composto. A vitamina E quando administrada na dieta de peixes mantidos em situações de 

estresse agudo ou crônico, somente obteve efeito significativo nos animais que estavam 

mantidos sob estresse agudo, que apresentaram um discreto aumento na imunomodulação 

(Montero et al., 2001). Sendo assim, sugere-se que os níveis desta vitamina antioxidante, assim 

como dos demais compostos antioxidantes presentes nas dietas contendo colostro fornecidas 

no presente trabalho, podem não ter sido suficientes para causar efeito na imunomodulação.  

Se por um lado não houve efeito positivo do papel antioxidante do colostro bovino nos 

elementos séricos avaliados dos juvenis de pacu, deve-se destacar que não houve efeito negativo 

à esta fonte de proteína heteróloga fornecida aos peixes, uma vez que não houve diferenças no 

desempenho dos animais que receberam o composto na dieta. Este fato viabiliza a 

administração desta substância inovadora aos peixes, que é excedente em regiões produtoras de 

leite. Num sistema intensivo de aquicultura, assim como para a maioria dos sistemas de 

produção animal, a alimentação representa mais de 50% do custo operacional, sendo a proteína 

o elemento mais caro (El-Sayed, 1999). A farinha de peixe é a fonte proteica tradicionalmente 

utilizada na formulação de dietas para peixes que, além de ser onerosa (Tacon, 1993; El-Sayed, 

1999), possui o problema de causar danos ambientais e alto potencial de lixiviação, causando 

grandes perdas para a produção (Tsukamoto e Takahashi, 1992). Assim, a busca de alternativas 

que possam diminuir o seu uso na formulação de rações se constitui de grande importância para 

a piscicultura. 

O desenvolvimento de medidas eficazes para conferir um melhor estado de saúde para 

os peixes, como o desenvolvimento de dietas que possam atuar na imunidade, requer uma 

melhor compreensão do sistema de proteção destes animais (Solem and Stenvik, 2006; Vesely 

et al., 2006). Para avaliar a imunidade humoral em peixes, as concentrações de IgM no plasma 

têm sido determinadas através de técnicas de aglutinação, precipitação ou pelo teste de ELISA 

(Misra et al., 2006). No presente trabalho, as imunoglobulinas foram estimadas através do 

método e Turvação por Sulfato de Zinco (ZST), técnica que avalia a concentração das 

imunoglobulinas através da leitura espectrofotométrica da turvação resultante da reação das 
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imunoglobulinas, macromoléculas que possuem alto peso molecular, com o sulfato de zinco. 

Os valores obtidos no presente trabalho condizem com os valores considerados normais para 

imunoglobulinas séricas em peixes (0,6-16 mg/mL) (Solem e Stenvik, 2006), comprovando a 

viabilidade e acurácia do método testado. A técnica possui a particularidade de detectar uma 

gama maior de macromoléculas do que o ELISA, técnica mais utilizada atualmente para 

dosagem de imunoglobulinas de peixe, permitindo a dosagem das diversas isoformas que 

podem ser encontradas nos peixes e também das diferentes imunoglobulinas, como IgT e IgZ. 

Considerando a relativa simplicidade e baixo custo deste procedimento, esta avaliação inicial 

do método ZST para peixes é plenamente justificável, pois possui condições de ser utilizado 

por produtores para estimar a condição de resistência dos peixes, consistindo-se em uma 

importante ferramenta para a piscicultura. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Fotomicrografias de extensões sanguíneas de juvenis de pacu (Piaractus 

mesopotamicus) coradas pelo método de Rosenfeld modificado, segundo Tavares-Dias 

e Moraes (2003). Aumento de 10.000X. 
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ANEXO B. Manuscrito de artigo científico. 

 

Hematological features of juvenile Piaractus mesopotamicus fed bovine 
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Hematological characteristics were evaluated in juvenile pacu subjected to two 

adverse conditions, high stocking density and low oxygenation, and fed diets containing 

lyophilized bovine colostrum. This first milk secretion, a rich source of biologically active 

moleculescan act positively in the animal protection system. In the high stocking density 

experimental design, juvenile pacu were allocated at high density (50 kg fish / m3) for 30 

days. In the low oxygenation experimental design, the juveniles remained for 15 days in 

cages, being submitted to low concentration of oxygen (0.75 mg/L). During the 

experimental period, four diets containing 0, 10, 20 and 30% of lyophilized bovine 

colostrum (LBC) were given twice daily. At the end of experimental period, blood samples 

were collected from the caudal vein from eight or ten juveniles of each treatment from the 

high stocking density and low oxygenation experimental design, respectively. Performance 

parameters was recorded and was not influenced by the inclusion of LBC in the diet 

(P>0.05). In the high stocking density experimental design, there was no statistical 

difference between the treatments (P>0.05) for the hematological variables analyzed. In the 

low oxygenation experimental design, juveniles fed 30% LBC showed higher number of 

leukocytes and monocytes than ones fed 20% LBC and juveniles fed 10% LBC showed 

higher number of special granulocyte cells than ones fed 20% LBC ()<0.05). Although 

bovine colostrum did influence the hematological variables analyzed, there was no negative 

effect on this source of heterologous protein supplied to the fish, since theperformance of 

the fish that received the lacteal secretion was similar to animals that did not. Considering 

the present results, lyophilized bovine colostrum, a rich source of bioactive molecules, does 

not contribute to the protection of juvenile pacu subjected to high stocking density and low 

oxygenation.   

Key words: milk secretion; teleost; omnivorous; growth performance; blood.  
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INTRODUCTION 

Environmental variations and frequent management, in addition to population 

densification, are conditions that result in fish stress. This homeostatic unbalanceaffects the 

immune system and increases the susceptibility to diseases (Tort et al., 1996; Schep et al., 1999; 

Pavanelli et al., 2000; Davis, 2002). The hematological and immunological characteristics are 

important tools to evaluate physiological defenses, allowing the identification of fish responses 

to the challenge (Ranzani-Paiva et al., 2013) and the formulationof diets that can minimize the 

negative effects caused by stress.  

There are two types of stress, acute and chronic, which can lead to different 

physiological responses. Acute stress generates responses that cause an extremely 

immunosuppressive condition, leading to large losses due to diseases. Chronic stress, in turn, 

which occurs when animals are kept for a long period in inappropriate situations, such as 

incorrect pH, low oxygenation and overpopulation, may lead to reduction or even inhibition of 

growth, reduced resistance to pathogens and reproductive failure (Bonga, 1997; Iwama, 1998). 

The responses to adverse conditions involve changes in blood composition, such as osmotic 

disorders, increased energetic substrate concentrations, increased activity of enzymes, changes 

in the number and activity of blood cells and decrease in humoral immune factors (Fletcher, 

1975; Houston et al., 1996; Bonga, 1997). 

  The presence of defense elements can also be influenced by diet, changing the fish's 

ability to resist infectious diseases (Alcorn et al., 2013). Many substances have influence under 

the immune system and can be used as modulators of it (Harris, 2000). In recent years, the use 

of antibiotics has been criticized because of its negative impacts on the environment as well as 

fish. Thus, several substances have been used in fish culture as alternative treatments, additives 

or food supplements, such as probiotics, prebiotics, immunomodulators, immunonutrients and 

immunostimulants, with the objective of improving the performance and sanity of the animals 

(Verschuere et al.,2000; Nikoskelainen et al., 2001, Nayak, 2010). 

  Bovine colostrum has been used as an immunological and nutritional source for 

several species, mainly because of the high presence of protein, including immune, antioxidants 

and antimicrobial molecules, fats, carbohydrates, vitamins and minerals (Boudry & Thewis, 

2009; Pandey et al., 2011). Thus, bovine colostrum, being a rich source of biological molecules 

can positively influence the resistance of fish against adverse condition and stimulate their 

immune capacity. The objective of this study was to evaluate the growth performance and 
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hematological features of juvenile Piaractus mesopotamicus fed diets containing lyophilized 

bovine colostrum and subjected to high stocking density and low oxygenation. 

 

MATERIAL AND METHODS 

EXPERIMENTAL DIETS 

Bovine colostrum from Holsteins cows was collected, homogenized, frozen at -20°C 

and then lyophilized. The product obtained was stored at-20°C until inclusion in the diets. The 

bromatological composition of colostrum was determined according to AOAC (2000), Table 

I.Four isonitrogenated (32% crude protein) and isoenergetic (4000 kcal kg-1) experimental 

diets were formulated considering 0, 10, 20 and 30% of lyophilized bovine colostrum (LBC) 

inclusion (Table II).  

 

HIGH STOCKING DENSITY EXPERIMENTAL DESIGN 

Juveniles pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) conditioned to receive 

artificial feeding were distributed into 16 cages (50 kg fish/m3) kept in a tank provided with 

continuous water flow and aeration in a closed circulation system and controlled conditions of 

temperature and luminosity (24±1°C and photoperiod of 12 hours). The water quality 

parameters were constantly monitored and maintained at pH 8,4±0,3 and 57.3% ± 7.4 of 

dissolved oxygen. During the experimental period, diets containing 0, 10, 20 and 30% of LBC 

were given twice daily (8:30 a.m., 4:30 p.m.), considering quadruplicate for each diet.  

After 30 days of experimental period, juveniles were submitted to food restriction for 

an earlier period of 24 hours and eight juveniles of each treatment were anesthetized with 

benzocaine (0.05 g/L). Blood samples were collected from the caudal vessel for further 

hematological analysis. All procedures carried out during the research project were approved 

by the Ethics Committee on Animal Use - CEUA of the "Luiz de Queiroz" College of 

Agriculture (ESALQ / USP), protocol no. 2015-13. 
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LOW OXYGENATION EXPERIMENTAL DESIGN 

Juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) were stocked for 15 days 

in 40 liters cages, distributed into five 1000 liters tanks. Each tank consisted of four cages with 

six animals, each receiving one of the four treatments (0, 10, 20 and 30% LBC), which were 

given twice daily (8:30 a.m., 16:30 p.m.). Each tank was considered as a random block. The 

water quality parameters was monitored constantly and kept adequate: pH 8,1 ± 0,3) and 63.8 

± 10.7% of oxygen dissolved. 

At 15 days of experimental period, juveniles were submitted to food restriction for a 

period of 24 hours. The water dissolved oxygen was gradually reduced to the value of 0.75 

mg/L and, then, ten juveniles of each treatment were anesthetized with benzocaine (0.05 g/0L 

of water) and blood samples were collected from the caudal vessel for further laboratory 

analysis. All procedures carried out during the research project were approved by the Ethics 

Committee on Animal Use - CEUA of the "Luiz de Queiroz" College of Agriculture (ESALQ 

/ USP), protocol no. 2016-08. 

 

GROWTH PERFORMANCE  

Juveniles of all cages and both experimental design were measured and weighted at 

the beginning and end of the experimental period. The following parameters were evaluated:  

1 Weight gain - WG (g) = Final biomass - Initial biomass;  

2 Relative weight gain - RWG (%) = 100 x (Final biomass - Initial biomass) / Initial 

biomass; 

3 Feed intake - FI = Feed intake (FI) per cage; 

4 Feed conversion ratio – FCR = FI (g) / WG; 

5 Specific growth rate – SGR (% day-1) = 100 x [(ln final biomass weight ‑ln initial 

biomass weight) days-1];  

6 Survival – S = (total number of final fish / total number of initial fish) x 100. 
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HEMATOLOGICAL ANALYSES  

All analyzes related to hematology followed procedures described by Ranzani-Paiva 

et al. (2013).Aliquots of blood collected in tubes with EDTA were diluted in sodium 

formaldehyde solution (1:200) and the number of red blood cell was counted in a Neubauer 

chamber under an optical microscope. The result are expressed as erythrocytes/μL. The 

hematocrit value was determined by the microhematocrit method and is expressed as a 

percentage of red blood cells in relation to whole blood. The hemoglobin (Hb) was determined 

by the hemoglobin cyanide method (HiCN), a colorimetric end-point reaction system, where 

the reading was done on a spectrophotometer adjusted to 540 nm. The result is expressed in 

g.dL-1. The hematimetric variables such as mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular 

hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were 

determined according to Wintrobe (1934) using the following calculations: 

1 Mean corpuscular volume – MCV = (hematocrit x 10) / erythrocyte; 

2 Mean corpuscular hemoglobin – MCH (pg) = (hemoglobin x 10) / erythrocyte; 

3 Mean corpuscular hemoglobin concentration – MCHC (g dL-1) – (hemoglobin x 

100) / hematocrit. 

The total count of leukocytes and thrombocytes was made from slides with blood 

extensions of each animal, which were air dried and stained by the modified Rosenfeld (1947) 

method, according to Tavares-Dias & Moraes (2003), composed of methylene blue eosin 

according to May-Grunwald, methylene blue eosin according to Giemsa, methylene blue eosin 

according to Wrigth and methanol. The slides were subsequently analyzed under a light 

microscope and the cell counting was done by indirect method from the Martins et al. (2004): 

1 Leukocytes (/µL) = (number of leukocytes x total number of erythrocytes (/µL)) / 

2000 erythrocytes counted in the blood extension; 

2 Trombocytes (/µ) = (number of trombocytes x total number of erythrocytes (/µL)) / 

2000 erythrocytes counted in the blood extension; 

The differential counting of the defense cells was performed from the blood extensions 

of each fish. Two hundred cells were counted for each fish and the result was expressed as a 

percentage of each cell type (lymphocyte, neutrophil, monocyte, eosinophil and special 

granulocyte cell). The absolute number of each cell type was calculated relative to the total 

number of leukocytes, which was expressed in number of cells per μL of blood.  
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STATISTICAL ANALYSES 

For the chronic stress experiment, juvenile pacu were distributed in a completely 

randomized experimental design with four treatments. For the acute stress experiment, pacu 

juveniles were distributed in a completely randomized block design. All data were submitted to 

analysis of variance, using the "General Linear Model" procedure (PROC GLM) of the 

statistical program SAS (1989). Differences between means were evaluated using the Tukey 

method. For all analyzes, the probability of 5% (P<0.05) was considered. 

 

RESULTS 

HIGH STOCKING DENSITY EXPERIMENTAL DESIGN 

The inclusion of LBC did not affected the performance parameters analyzed (P>0.05), 

neither the hematological values (P>0.05), Tables III and IV.  

 

LOW OXYGENATION EXPERIMENTAL DESIGN 

Performance parameters for fish fed diets containing 0, 10, 20 or 30% of lyophilized 

bovine colostrum are presented in Table V. There was a significant difference between the 

treatments regarding the food consumption parameter (P<0.05), juveniles fed diet containing 

10% of LBC showed lower consumption than juveniles fed 20% of CBL.  

  Hematological parameters of juvenile pacu fed with LBC and subjected to low 

oxygenation are show in Table VI. The number of leukocytes, monocyte and special 

granulocyte cell were affected by the diet (P<0.05), juveniles fed 30% LBC showed higher 

number of leukocytes and monocytes than ones fed 20%LBC and juveniles fed 10% LBC 

showed higher number of special granulocyte cells than ones fed 20% LBC.  

 

DISCUSSION 

The nutritional status of the fish, in addition to genetic and environmental factors, can 

be considered the aspect that most influences the immune response, modulating resistance to 

infection. Dietary immunostimulants may help in the defense against infections, however, there 

is much to know about the treatment period, optimal dose and route of administration in several 

fish species (Mulero et al., 1998; Sink & Lochmann, 2014). Some components found in bovine 
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colostrum may act as immunostimulants, since studies demonstrate the action at serum level of 

components found in bovine colostrum acting to reduce the negative effects of stress (Sakai et 

al., 1993; Kakuta et al., 1998). Oral administration of bovine lactoferrin to rainbow carp and 

trout kept under stressful environmental conditions, such as hypoxia and bacterial infection, led 

to decreased levels of glucose, cortisol, catecholamines and hematocrit, as well as increased 

phagocytic activity in relation to animals that did not receive the compound in the diet, resulting 

in a significant decrease in the negative effects of stress on these fish (Kakuta et al., 1998; Sakai 

et al., 1993). In addition, the antioxidant factors present in bovine colostrum may act to reduce 

the oxidative effects caused by stress. Vitamins C and E are one of these factors found in 

colostrum that are well studied for their effectiveness in improving the immune system. When 

administered in high doses to different species of fish, they resulted in a significant 

improvement in immunity, by increasing the phagocytic activity, complement system, 

macrophages and improving the oxidative burst of the defense cells (Anbarasu & Chandran, 

2001; Gabaudan & Verlhac, 2000; Lin et al., 2004, Lin & Shiau, 2005;Ai et al., 2006; Azad et 

al., 2007; Misra et al., 2007).  

  In the present study, the presence of colostrum in the diet did not affect the serum 

elements evaluated in juvenile pacu. There is the possibility that bioactive molecules present in 

this lacteal secretiondid not reach the bloodstream. Sado et al. (2013), working with different 

levels of vitamin E supplementation in pacus diet (25, 50, 150, 300 and 600 mg / kg diet), one 

of the antioxidant compounds present in bovine colostrum, did not observe differences in the 

total number of leukocyte, as well as in the present study. Kiron et al. (2004), working with 

inclusion of 1000mg / kg of this vitamin in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

also did not observe differences in the serum variables analyzed, when compared with the 

animals that did not receive the compound. Vitamin E, when administered in the diet of fish 

kept in acute or chronic stress situations, had a significant effect only in animals that were kept 

under acute stress, which presented a slight increase in immunomodulation (Montero et al., 

2001). Therefore, it is suggested that the levels of this antioxidant vitamin, as well as of the 

other antioxidant compounds present in the diets containing colostrum provided in the present 

study, may not have been sufficient to cause an immunomodulation effect. 

  Considering that colostrum, a heterologous animal protein source, did not influence 

growth and hematological performance, thesupply of this innovative substance to fish, which 

is surplus in milk-producing regions is still possible. In an intensive aquaculture system, as for 

most animal production systems, food represents more than 50% of the operational cost, with 
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protein being the most expensive element (El-Sayed, 1999). Fish-meal is the source of protein 

traditionally used in the formulation of fish diets which, in addition to being costly (Tacon, 

1993; El-Sayed, 1999), has the problem of causing environmental damage (Tsukamoto & 

Takahashi, 1992). Thus, the search for alternatives that may diminish or even replace its use in 

the formulation of rations is of great importance for fish farming. 
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TABLES 

Table I. Chemical composition of lyophilized bovine colostrum. 

Chemical composition (g kg-1)   

Dry matter 910.2 

Crude protein 312.8 

Fat 55.9 

Crude Fiber  7.7 

Gross energy (MJ/kg) 16.8 
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Table II. Composition of diets containing 0, 10, 20 and 30% inclusion of lyophilized bovine 

colostrum (LBC). 

Ingredients (g kg-1)  0% LBC 10% LBC 20% LBC 30%CBL 

Bovine colostrum 

 

- 100 200 300 

Albumin   

 

202 183.5 120 58.2 

Gelatin   

 

150 94.7 79 60 

Starch   

 

465.8 456.5 435 425 

Soy oil   

 

80 53 37 14 

Dicalcium phosphate 25 31.7 47.5 59.4 

Cellulose 

  

66 69 69 70 

Tryptophan 

 

- 0.4 1.3 2.2 

BHT 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

Premix1 

  

10 10 10 10 

NaCl 

  

1 1 1 1 

Chemical composition (g kg-1)     

Dry matter 

 

921 919 914 910 

Crude protein 

 

313 313 315 313 

Crude fiber 

 

4 7 10 8 

Fat 

  

90 72 65 56 

Gross energy (MJ kg-1) 18.2 17.9 17.4 16.8 

Guabi Nutrição Animal, Campinas, São Paulo (ingredient per kg). Vitamins: A, 2,500 UI; D3, 

600.000 UI; E, 37.500 UI; K3, 3,750 mg; C, 50,000 mg; B1, 4.000 mg; B2, 4,000 mg; B6, 4,000 

mg; B12, 4,000 mg; calcium pantothenate, 12,000 mg; biotin, 15 mg; acid folic, 1,250 mg; 

niacin, 22,500 mg.  Mineral:  Cu, 2,500 mg;  Zn, 12,500 mg; I, 375 mg; Se, 87.5 mg; Co, 125 

mg; Mn, 12,500 mg; Fe, 15,000 mg; BHT, 15,000 mg. 
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Table III. Performance parameters of juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus) fed with 0, 10, 

20 and 30% of lyophilized bovine colostrum and subjected to high stocking density (50 kg 

fish/m3), mean ± standard error. 

Performance 

Diet1 P-value 

0 % LBC 10% LBC 20% LBC 30% LBC  

Initial biomass (g) 1.604,± 29 1.624 ± 21 1.604 ± 15 1.604 ± 39 NS 

Final biomass (g) 1.773 ± 52 1.783 ± 59 1.806 ± 42 1.785 ± 55 NS 

Weight gain (g) 169 ± 46 159 ± 51 201 ± 49 181 ± 26 NS 

Relative weight gain (%) 11 ± 3 10 ± 3 13 ± 3 11 ± 2 NS 

Feed intake (g) 533 ± 46 547 ± 60 538± 66 554 ± 54 NS 

Feed conversion ratio 

(%)  
3 ± 1 4 ± 1 3 ± 0,4 3 ± 0,2 

NS 

Specific growth rate (%)  0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 NS 

Survival (%) 100 100 100 100 

 

NS – not significant, P>0.05. 

10% LBC – juvenile pacu fed diets containing 0% of lyophilized bovine colostrum; 10% LBC 

- juvenile pacu fed diets containing 10% of lyophilized bovine colostrum; 20% LBC - juvenile 

pacu fed diets containing 20% of lyophilized bovine colostrum; 30% LBC - juvenile pacu fed 

diets containing 30% of lyophilized bovine colostrum. 
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Table IV. Hematological parameters of juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus) fed with 0, 

10, 20 and 30% of lyophilized bovine colostrum and subjected to high stocking density (50 kg 

fish/m3), mean ± standard error. 

Hematological parameters 

Diet1 

P-value 

0 % LBC 10% LBC 20% LBC 30% LBC 

Erythrocytes (106/µL) 1.8±0.2 1.9±0.1 1.8±0.2 1.9±0.2 NS 

Hematocrit (%) 31±2 33±1 33±1.4 32.9±2.5 NS 

Hemoglobin (g/dL) 7.8±0.5 7.7±0.2 7.7±0.4 7.4±0.2 NS 

MCV (ƒL) 174±13 170±8 180.0±17.3 175.5±9.3 NS 

MCH (pg/cel) 43±4 39±3 42.0±5.0 40.0±6.0 NS 

MCH C (g/dL) 25±1 23±1 23.3±0.7 20.6±6.0 NS 

Leukocytes (103/µL) 10±1 14±0.1 10±0.1 16±0.3 NS 

  Lymphocyte/µL 496±246 426±276 991±656 850±218 NS 

  Monocyte/µL 621±313 372±327 864±280 1.154±617 NS 

  Neutrophil/µL 1,858±1,181 1,078±996 1,298±460 1,538±1,364 NS 

  Special granulocyte cell/µL 304±115 138±93 338±246 209±117 NS 

  Eosinophil/µL 9±11 2±4 2±4 5±10 NS 

Trombocytes (103/µL) 127±8 108±10 138±2 155±15 NS 

NS – not significant, P>0.05. 

10% LBC – juvenile pacu fed diets containing 0% of lyophilized bovine colostrum; 10% LBC 

- juvenile pacu fed diets containing 10% of lyophilized bovine colostrum; 20% LBC - juvenile 

pacu fed diets containing 20% of lyophilized bovine colostrum; 30% LBC - juvenile pacu fed 

diets containing 30% of lyophilized bovine colostrum. 
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Table V. Performance parameters of juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus) fed with 0, 10, 

20 and 30% of lyophilized bovine colostrum and subjected to low oxygenation, mean ± standard 

error. 

Performance 

Diet1 

 P-value 

0 % LBC 10% LBC 20% LBC 30% LBC   

Initial biomass (g) 698 ± 42 718 ± 44 787 ± 80 773 ± 36   NS 

Final biomass (g) 748 ± 51 774 ± 49 854 ± 87 848 ± 19   NS 

Weight gain (g) 50 ± 13 56 ± 22 64 ± 16 75 ± 28   NS 

Relative weight gain (%) 7.1 ± 1.6 7.8 ± 3.1 8.2 ± 1.8 9.9 ± 3.9   NS 

Feed intake (g) 96 ± 34ab 85 ± 42b 123 ± 13a 105 ± 35ab   * 

Feed conversion ratio (%)  2,1 ± 1.2 1.7 ± 0.8 2,0 ± 0,5 1.7 ± 1.1   NS 

Specific growth rate (%)  0.26 ± 0.06 0.28 ± 0.1 0.29 ± 0.06 0.35 ± 0.13   NS 

Survival (%) 100 100 100 100     

 

NS – not significant, P>0.05; *P<0.05; Different letter (a, b) in the same row differ, P<0.05; 

10% LBC – juvenile pacu fed diets containing 0% of lyophilized bovine colostrum; 10% LBC 

- juvenile pacu fed diets containing 10% of lyophilized bovine colostrum; 20% LBC - juvenile 

pacu fed diets containing 20% of lyophilized bovine colostrum; 30% LBC - juvenile pacu fed 

diets containing 30% of lyophilized bovine colostrum. 
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Table VI. Hematological parameters of juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus) fed with 0, 

10, 20 and 30% of lyophilized bovine colostrum and subjected to low oxygenation, mean ± 

standard error. 

Hematological parameters 

Diet1 

P-value 

0 % LBC 10% LBC 20% LBC 30% LBC 

Erythrocytes (106/µL) 1.4±0.4 1.5±0.6 1.1±0.5 1.6±0.2 NS 

Hematocrit (%) 27±9 27±11 25±8 32±2 NS 

Hemoglobin (g/dL) 6.6±0.9 7.6±1.1 6.2±1.6 7.4±1.1 NS 

MCV (ƒL) 191±25 179±31 262±99 202±24 NS 

MCH (pg/cel) 49±11 63±38 69±38 47±4 NS 

MCH C (g/dL) 27±10 38±27 30±14 24±3 NS 

Leukocytes (103/µL) 2,8±0,8 ab 3,2±1,5 ab 1,9±1,0 b 3,7±1,3 a * 

  Lymphocyte/µL 462±406 742±471 400±314 576±521 NS 

  Monocyte/µL 433±108 ab 451±188 ab 308±229 b 809±425 a * 

  Neutrophil/µL 1,484±1.100 1,396±840 902±578 1,931±860 NS 

  Special granulocyte cell/µL 365±107 ab 595±367 a 271±110 b 391±141 ab * 

  Eosinophil/µL 13±10 10±6 8±5 12±16 NS 

Trombocytes (103/µL) 24±1 23±13 20±15 20±1  

 NS – not significant, P>0.05; *P<0.05; Different letter (a,b) in the same row differ, P<0.05; 

10% LBC – juvenile pacu fed diets containing 0% of lyophilized bovine colostrum; 10% LBC 

- juvenile pacu fed diets containing 10% of lyophilized bovine colostrum; 20% LBC - juvenile 

pacu fed diets containing 20% of lyophilized bovine colostrum; 30% LBC - juvenile pacu fed 

diets containing 30% of lyophilized bovine colostrum. 




